
Na podstawie art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.

D. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr

147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849,

951,1529 oraz z 2014 r. poz. 179,180 i 1072) stanowi siy, co nastypuje:

Dni, w kt6rych uplywajq. terminy wykonania czynnosci wyborczych, okresla kalendarz

wyborczy, stanowiq.cy zalq.cznik do niniejszego postanowienia.



Zal'lcznik do postanowienia Marszalka Sejrnu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 4 lutego 20 J 5 r. (poz .... )

KALENDARZ WYBORCZY

dla wybor6w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 10 maja 2015 r.

Data wykonania cZ)'nnosci Trese czynnosci
wyborczych .) wyborczych

1 2

do dnia 16 marca 2015 r. - zawiadamianie Pailstwowej Komisji Wyborczej
o utworzeniu kornitet6w wyborczych kandydat6w
na Prezydenta RzeczypospoIitej Polskiej

do dnia 23 marca 2015 r. - powolanie okrygowych komisji wyborczych

do dnia 26 rnarca 2015 r. - zglaszanie do Pailstwowej Kornisji Wyborczej

do godz. 2400 kandydat6w na Prezydenta RzeczypospoIitej
Polskiej w celu zarejestrowania

do dnia 5 kwietnia2015 r. - utworzenie obwodow glosowania w szpitalach,
zakladach pomocy spolecznej, zakladach karnych
i aresztach sIedczych, domach studenckich
i zespolach tych dornow oraz ustalenie ich granic,
siedzib i numerow

do dnia 10 kwietnia 2015 r. - podanie do wiadornosci pubIicznej informacji
o nurnerach 1 granicach obwodow glosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w tym 0 lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborcow
niepelnosprawnych, a takze o mozliwosci
glosowania korespondencyj nego i przez
pelnornocnika,

- zglaszanie przez armatorow wnioskow 0 utworzenie
obwodow glosowania na polskich statkach rnorskich

do dnia 17 kwietnia 2015 r. - zglaszanie kandydatow do obwodowych komisji
wyborczych przez pelnomocnik6w wyborczych
komitetow wyborczych

do dnia 19 kwietnia 2015 r. - powolanie przez w6jt6w (burmistrz6w, prezydent6w
rniast) obwodowych kornisji wyborczych,

- sporz'1dzenie spis6w wyborc6w przez gminy



od dnia 19 kwietnia 2015 r. - skladanie przez :zolnierzy pelni~cych zasadnicz~

do dnia 26 kwietnia 2015 r. lub okresow~ sluzby wojskow~ oraz pelni~cych
sluzby w charakterze kandydat6w na zolnierzy
zawodowych lub odbywaj ~cych cwiczenia
i przeszkolenie wojskowe, a takZe ratownik6w
odbywaj~cych zasadnicz~ sluZby wojskow~
w obronie cYWilnej .. stalegopoza mleJscem
zamieszkania oraz policjant6w z jednostek
skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony
Rz~du, Strazy Granicznej, Pailstwowej Strazy
Pozamej oraz Sluzby Wiyziennej pelni'}cych sluzby
w systemie skoszarowanym, wniosk6w 0 dopisanie
do wybranego przez nich spisu wyborc6w
sporz~dzanego dla miejscowosci, w kt6rej odbywaj~
sluzby

do dnia 20 kwietnia 2015 r. - podanie do wiadomosci wyborc6w danych
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2015 r. - zglaszanie zamiaru glosowania korespondencyjnego

od dnia 25 kwietnia 2015 r. - nieodplatne rozpowszechnianie audycji wyborczych

do dnia 8 maja 2015 r. w programach publicznych nadawc6w radiowych
i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety

do godz. 2400 wyborcze

do dnia 1 maja 2015 r. - skladanie wniosk6w 0 sporz'}dzenie aktu
pelnomocnictwa do glosowania

do dnia 5 maja 2015 r. - skladanie wniosk6w 0 dopisanie do spisu wyborc6w
w wybranym obwodzie glosowania

do dnia 7 maja 2015 r. - skladanie przez wyborc6w przebywaj'}cych
na po1skich statkach morskich wniosk6w 0 wpisanie
do spisu wyborc6w w obwodach glosowania
utworzonych na tych statkach,

- skladanie przez wyborc6w przebywaj'}cych
za granic'} zgloszeit w sprawie wpisania do spisu
wyborc6w w obwodach glosowania utworzonych za
graniq

w dniu 8 maja 2015 r. - zakoitczenie kampanii wyborczej

o godz. 2400

w dniu 10 maja 2015 r. - glosowanie

godz. 700_2100

*) Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego jezeli koniec terminu wykonania czynnosci okreSlonej w Kodeksie
wyborczym przypada na soboty albo na dzien ustawowo wolny od pracy, term in uprywa pierwszego roboczego
dnia po tym dniu. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego jezeIi Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej,
czynnosci wyborcze s~ dokonywane w godzinach urzydowania s~d6w, organ6w wyborczych i urzyd6w gmin.


